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nr 4 do SWZ 

Postępowanie BZP.2710.47.2022.AMM 

 

                                                                   PROJEKT 

 

UMOWA nr ………………………….. 

 

 

 

sporządzona w dniu ……………………………. r. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301, który reprezentuje 

 

……………………………………………..……………………………,  

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a  

 

(Podmiot fizyczny) 

Imię i Nazwisko ……………………….zam. ……………………. działający jako przedsiębiorca pod nazwą 

………………………………… adres działalności ………………………….. zarejestrowany  

w ……………….NIP…………….. REGON ………………. 

 

(Podmiot prawny) 

Nazwa ………………siedziba …………adres ……………… zarejestrowana w Sądzie Rejonowym……………. 

……………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., 

kapitał zakładowy w wysokości ………..NIP ………. REGON …………………….. 

reprezentowaną przez ………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stronami” 

 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – zwaną dalej „uPzp”,  

nr postępowania BZP.2710.47.2022.AMM.   

 

 

§ 1  

Informacje wstępne 

 

1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w ramach 

postępowania  nr BZP.2710.47.2022.AMM. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym, posiada niezbędną 

wiedzę i potencjał do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada środki finansowe niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie 

ponosić odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz za działania 

i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy 

realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 2  

Przedmiot umowy  

 

1. Przedmiotem umowy jest całodobowy zakup (przy użyciu karty flotowej) paliwa oraz materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego, tj.:  

1) oleju napędowego,  

2) benzyny bezołowiowej 95,  

3) benzyny bezołowiowej 98, 

4) materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych (maksymalna wartość 

dostawy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów w okresie trwania umowy wynosić 

będzie do 7 % sumy wartości brutto oleju napędowego i benzyny), tj.:  

• olejów silnikowych,  

• płynów: do spryskiwaczy  letnich i zimowych, do układu chłodzenia, do układu 

wspomagania, płynów uszlachetniających do oleju napędowego zabezpieczających przed 

zamarzaniem, płynów do czyszczenia i konserwacji tapicerki oraz zewnętrznych 

elementów samochodu, środków do czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza  

i zewnętrznych elementów samochodu itd.,  

• żarówek samochodowych, odświeżaczy powietrza oraz innych akcesoriów i środków 

czystości (np.: gąbki, ściereczki, skrobaczki do szyb, pióra do wycieraczek) 

 

na stacjach paliwowych na terenie całego kraju (ze szczególnym uwzględnieniem miasta 

Wrocław i stacji znajdujących się w odległości nie przekraczającej 15 km (odległość liczona drogą 

publiczną) od Arboretum Wojsławice), zgodnie z poniższą tabelą:  

 

Zakup paliwa na karty flotowe 

 

Nazwa jednostki 

Uniwersytetu  

Wrocławskiego 

Ilość oleju 

napędowego  
Ilość benzyny 95 Ilość benzyny 98 

 

Dział Transportu 

 

Ogród Botaniczny 

 

Instytut Geografii  

i Rozwoju 

Regionalnego 

 

Instytut Nauk 

Geologicznych 

maksymalnie do 12 000 

litrów 
maksymalnie do 9 000 litrów maksymalnie do 5 000 litrów 

 

2. Podane ilości paliwa (bez względu na jego rodzaj) oraz przewidywana kwota na artykuły 

pozapaliwowe (wg danych wskazanych w ust. 1 powyżej) są wielkościami orientacyjnymi, 

szacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz przewidywanego zapotrzebowania 

na okres 24 miesięcy i mają one jedynie charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega,  

iż wyżej wskazane ilości są ilościami maksymalnymi, jakie Zamawiający planuje zakupić. 

Ponadto Zamawiający zastrzega, iż w trakcie trwania niniejszej umowy wykorzysta co najmniej 

60% wartości brutto przedmiotu zamówienia wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

Pozostałe 40% wartości brutto przedmiotu zamówienia (wskazanej w § 4 ust. 1 umowy) 

zostanie wykorzystane w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego bez prawa 

Wykonawcy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu, w tym kar, 

odszkodowań lub innych należności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu aplikacji, dzięki której 

Zamawiający będzie miał możliwość do samodzielnej obserwacji bieżącego stanu zamówień  
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w okresie umowy. W sytuacji braku możliwości udostępnienia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę takiej aplikacji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o przekroczeniu 80% podanych w ust. 1  ilości paliwa (osobno 

dla każdego rodzaju) bądź o przekroczeniu 80% wartości brutto umowy wskazanej w § 4  

ust. 1 (w zależności, która okoliczność nastąpi pierwsza). 

4. Wykaz samochodów oraz jednostek organizacyjnych realizujących niniejszą umowę 

Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wykaz 

zawierający ilość oraz rodzaj pojazdów Zamawiającego, uprawnionych do tankowania paliw oraz 

zakupu materiałów eksploatacyjnych może ulec zmianie, co zostanie zgłoszone Wykonawcy na 

adres wskazany w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje całodobowymi, obsługowymi (z pracownikami, bez 

konieczności posiadania wyznaczonego pracownika do obsługi klienta w zakresie tankowania 

paliwa) czynnymi 24 h/7 dni w tygodniu, stacjami paliw na terenie całego kraju  

w tym: dysponuje co najmniej 3 stacjami paliw na terenie miasta Wrocław, a także co najmniej  

1 stacją paliwową w odległości nie przekraczającej 15 km (odległość liczona drogą publiczną) 

od Arboretum Wojsławice.  

6. Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw w stacjach paliwowych będących w dyspozycji 

Wykonawcy, na obszarze całego kraju oraz poza jego granicami (jeżeli wykonawca dysponuje 

stacjami paliwowymi poza granicami kraju), zależnie od miejsca wystąpienia potrzeb 

uzupełniania paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław oraz stacji znajdujących 

się w odległości nie przekraczającej 15 km (odległość liczona drogą publiczną) od Arboretum 

Wojsławice. Wykaz stacji paliwowych będących w dyspozycji Wykonawcy, na których 

Zamawiający może realizować przedmiot umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

7. Zakup paliwa do pojazdów polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników 

paliwa samochodów Zamawiającego przez posiadacza karty flotowej wystawionej na samochód 

służbowy Uniwersytetu Wrocławskiego wymieniony w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu co najmniej 10 szt. płatniczych kart flotowych, po jednej dla 

każdego samochodu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dla każdego 

nowego pojazdu, który wejdzie w skład taboru Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

9. Karty flotowe, umożliwiające bezgotówkowy zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych  

i akcesoriów samochodowych na wskazanych w Załączniku nr 3 stacjach paliw i zabezpieczone 

numerem PIN, zostaną wydane Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

złożenia przez Zamawiającego u Wykonawcy pisemnych wniosków o wydanie kart flotowych.  

Każda karta flotowa będzie zawierać numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy. 

10. Za wydanie kart flotowych Wykonawca nie pobiera opłaty.  

11. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy każdy przypadek kradzieży, zaginięcia lub 

zniszczenia karty flotowej. 

12. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie dokonywane:  

1) telefonicznie, pisemnie lub e-mailem (na telefon/adres wskazany w § 15 ust. 2 niniejszej 

umowy) i będzie zawierało: numer utraconej lub zniszczonej karty flotowej, typ karty 

flotowej, numer rejestracyjny pojazdu); 

2)  za pomocą udostępnionej przez Wykonawcę strony internetowej.   

13. Wykonawca jest zobowiązany:  

1) W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1) do natychmiastowego zablokowania 

utraconej lub zniszczonej karty flotowej po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego. 

Wykonawca przejmie odpowiedzialność za transakcje bezgotówkowe dokonywane przy 

użyciu utraconej lub skradzionej karty flotowej od momentu przyjęcia zgłoszenia o utracie, 

zniszczeniu lub kradzieży karty flotowej.  

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 2) do zablokowania kart flotowych po dokonaniu 

przez Zamawiającego odpowiedniego zgłoszenia, a w przypadku wystąpienia problemów 

technicznych związanych z funkcjonowaniem i dostępem do strony internetowej Wykonawca 

jest zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia dokonanego telefonicznie, pisemnie lub e-mailem 

oraz zablokowania karty flotowej.  
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14. W przypadku utraty lub zniszczenia karty flotowej bezpłatne wydanie przez Wykonawcę nowej 

karty nastąpi na wniosek Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

wniosku. 

15. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wyda bezpłatnie Zamawiającemu bezgotówkowe 

płatnicze karty flotowe na wskazane we wniosku dane nowych pojazdów służbowych 

Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia 

stosownego wniosku. 

16. Koszty związane z obsługą kart flotowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi 

Wykonawca. 

17. Każda transakcja zatwierdzona zostanie indywidualnym podpisem PIN, który zostaje nadany 

Zamawiającemu do każdej karty flotowej z chwilą złożenia na nią zamówienia. Dokumentem 

potwierdzającym zawarcie transakcji jest „Potwierdzenie wydania”, na którym nie są wymagane 

podpisy stron. Przy transakcji istnieje możliwość podania stanu licznika tankowanego pojazdu. 

18. Wykonawca musi prowadzić ewidencję zakupywanych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów 

samochodowych oraz zakupywanego paliwa na każdy z pojazdów Zamawiającego z podaniem 

numeru rejestracyjnego, daty i miejsca tankowania oraz rodzaju i ilości zakupionego przedmiotu 

umowy  w formie załącznika do faktury. 

19. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wskazane w ust. 18 informacje poprzez umieszczenie 

ich na stronie internetowej Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu hasła, za pomocą którego 

będzie możliwe odczytanie przedmiotowych informacji lub w inny równoważny sposób  

(np. przesłanie pocztą elektroniczną na każde żądanie). 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego poinformowania Wykonawcy bez 

konieczności aneksowania umowy o: dodaniu, usunięciu, zmianie nazwy jednostek 

organizacyjnych, wymienionych w ust. 1, dokonujących zakupu paliw oraz materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych w ramach określonych niniejsza umową ilości. 

21. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.), 

zgodnie z normą PN-EN 228 lub równoważną oraz PN-EN 590 lub równoważną. 

22. Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw, którymi dysponuje w celu realizacji niniejszej umowy, 

spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 

ze zm.). 

23. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu 

naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez 

Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W 

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub 

odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania 

dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji 

paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. 

W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości 

udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania 

reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. 
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§ 3 

Okres realizacji umowy 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.  

2. Umowa wygasa niezależnie od powyższego okresu obowiązywania, w momencie wyczerpania 

przez Zamawiającego (przed upływem terminu realizacji umowy) kwoty wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1. 

§  4 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na maksymalną łączną 

kwotę …………….… zł brutto, w tym obowiązujący podatek VAT (odpowiadającej kwocie, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia).  

2. Cena paliwa będzie odpowiadać cenom obowiązującym na stacji paliw w dniu zakupu 

(tankowania) z uwzględnieniem upustu / marży1 (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w wysokości 

………….% ceny detalicznej (brutto) od 1 litra paliwa. 

3. Ceną zakupu materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych będzie aktualna cena 

w dniu zakupu na stacji paliwowej będącej w dyspozycji Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia stały upust/marżę2 niezmienny przez cały okres realizacji umowy na każdy 

rodzaj paliwa będący przedmiotem niniejszej umowy.  

5. Fakturowanie sprzedaży następować będzie 2 razy w miesiącu. Jedna faktura za okres sprzedaży 

od 1 do 15 a druga za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa  

w ust. 5 powyżej. 

7. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu zakupu paliwa, 

materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych. 

 

§ 5 

Sposób rozliczenia i termin płatności  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę za zrealizowane zamówienie na adres: 

Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08   

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o statusie czynnym. 

3. Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty 

flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. 

    Załącznik do faktury zawiera:  

• nazwy zakupionych produktów, 

• numery kart flotowych, na które dokonano zakupów, 

• numery rejestracyjne pojazdów, 

• numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje, 

• daty transakcji, 

• ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, 

• wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług), 

• ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług , 

• wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę, 

• stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich 

kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych). 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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4. Wykonawca dostarczy faktury w wersji papierowej na adres: Uniwersytet Wrocławski, Dział 

Transportu, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław lub w wersji PDF na adres e-mailowy 

dt@uwr.edu.pl najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia faktury.  

Tym samym Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie i przekazywanie drogą elektroniczną 

faktur (e-faktur) dotyczących płatności za przedmiot umowy na adres e-mailowy dt@uwr.edu.pl. 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT na 

rachunek bankowy podany na fakturze. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot zamówienia,  

w terminie do 21 dni od daty doręczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej pod 

względem formalno-prawnym faktury - z naniesionym numerem umowy - na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego  

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany  

w fakturze: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również 

2) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 7 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(tj. Dz. U z 2020r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną za pomocą platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego 

znajduje się na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP. 

10. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, a koszty 

obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  

11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Gwarancja jakości paliw  

 

1. Wykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną ze wskazanymi w § 2 ust. 21 umowy, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, polskimi normami oraz atestami producenta.  

2. Za wadę paliwa rozumie się w szczególności jego jakość niższą niż wskazana umową oraz 

przepisami prawa, polskimi normami i atestami producenta.  

3. Reklamacje Zamawiający: 

a) Będzie kierował w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ujawnienia wad, poprzez 

telefoniczną infolinię na numer +48 ………..……., dedykowaną stronę internetową Wykonawcy 

o adresie ……………….. lub poinformowanie w trybie roboczym. 

b) Wykonawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.  

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji,  

w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca 

rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. 
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c) Nie powiadomienie Zamawiającego w terminie ww. o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest 

równoznaczne z jej uwzględnieniem. 

d) W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest pokryć wartość poniesionej 

szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. 

4. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego opisanych w ust. 1-2 Zamawiający jest uprawniony 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych  

w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 7 

Rękojmia 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie ewentualnych wad przedmiotu 

umowy.  

2. Okres trwania rękojmi wynosi: 24 miesiące. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego 

wraz z terminem podanym przez Zamawiającego na usunięcie wad. Usuniecie wad przez 

Wykonawcę winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od 

wad. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń  

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu. 

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rękojmi za wady na podmioty 

trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie 

od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy 

wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 

2) W przypadku niedostarczenia w sposób zawiniony przez Wykonawcę karty flotowej  

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zostanie obciążony karą 

umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, 

3) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej 

wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania potrącenia naliczonych kar umownych  

z należnego mu z tytułu umowy wynagrodzenia, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy  

o wysokości i sposobie naliczenia kar. 

3. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty 

kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę 

należnych kar umownych. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (słownie: siedem) dni od dnia doręczenia Stronie 

wezwania do jej zapłaty.  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej sprzedawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

7. Strony oświadczają, że w przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych  

w umowie, które uprawniają Strony do naliczenia kary umownej, Stronom przysługuje 
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prawo do łącznego naliczania kar umownych. Łączna wartość kar umownych, o których 

mowa ust. 1 nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  

ust. 1 umowy.  

§ 9 

Odstąpienie od umowy.  

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych oraz przypadków wymienionych we wcześniejszych paragrafach niniejszej umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w sytuacji:  

a) gdy Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy Prawo 

upadłościowego, niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalności w rozumieniu ustawy 

Prawo restrukturyzacyjne albo likwidacji;  

b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także 

w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;  

c) uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy i nałożonych nią obowiązków;  

d) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, nie stosuje 

się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania, realizacji umowy mimo wezwania 

go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;  

e) gdy Wykonawca utracił koncesję na obrót paliwami ciekłymi; 

f) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 

umowy. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie przewidziane jest prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub 

części, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o zdarzeniach stanowiących podstawę do odstąpienia.  

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. c) – f) stanowi okoliczność 

obciążającą Wykonawcę i uprawnia do naliczania przez Zamawiającego kar umownych, o jakich 

mowa w § 8 umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strony uznają, że odstąpienie od umowy wywołuje skutek w stosunku do niewykonanej przez 

Wykonawcę części umowy, co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami  

w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy. 

6. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące gwarancji 

i rękojmi za wady, mają zastosowanie do dostaw, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

Zmiany umowy  

 

1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian 

zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:  

1) zmiana terminu realizacji postanowień umownych w szczególności zmiana 

terminu wydania kart flotowych wskutek następujących okoliczności:  

a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie 

Wykonawcy, 

b) przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających bezpośredni 

wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,  

c) z powodu wystąpienia siły wyższej; 

2) zmiana terminu realizacji niniejszej umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, 

określonego w § 3 ust. 1, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku niewyczerpania 

wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
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3) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

4) zmian sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w sytuacji, gdy ulegną zmianie przepisy prawne mające wpływ na sposób rozliczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

5) rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy czym, 

jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się 

odpowiednio, 

6) zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit) b uPzp,  

7) zmiany umowy wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy w zakresie określonym w art. 15r  ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zmianami). 

2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia: 

1) w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 

ust. 4 lit. b uPzp, tj. zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze 

zm.) - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na 

koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych 

kosztów. 

2) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) Wykonawca 

składa Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia.  

Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po jego zmianie,  

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny 

ofertowej poprzez m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) personelu świadczącego usługi wraz z określeniem zakresu, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.  

Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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3) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. c)  Wykonawca 

składa Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia  

w zakresie płatności wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko 

personel realizujący umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed 

i po jego zmianie, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c) na kalkulację ceny ofertowej poprzez 

m.in. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelu 

świadczącego usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresów. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c), 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca 

składa Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia  

w zakresie płatności wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek 

powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie  faktyczne i prawne  oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 

pkt. 1 lid d) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d). 

5) Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku 

od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym w ust. 2 

pkt 1 lit. b)-d) powyżej. W przypadku zaakceptowania wniosku Zamawiający 

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

6) W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian 

do umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia  

w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b)-d). 

7) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b)-d) na 

koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

8) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. a) zmiana 

wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie 

przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

3. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) – 6) powyżej 

poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem 

zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy. 

4. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa  

w ust. 1  pkt 1) - 6) powyżej na należyte wykonanie umowy. 
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5. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej  

w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. 

Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 

dnia ich otrzymania. 

6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę. Możliwość 

wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody W przypadku zgody Zamawiającego zmiana wysokości wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od dnia zawarcia pisemnego aneksu do umowy, nie wcześniej niż od dnia 

wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej i będzie dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej 

części umowy. 

7. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) 

mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 7) powyżej procedowanie  odbywa się 

zgodnie z treścią art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842  

z późn.zm). 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy  

z ust. 2 pkt 1) lit. b) - d) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia 

zawarcia pisemnego aneksu do umowy, nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian,  

o których mowa powyżej i będzie dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b) - d) umowy na 

koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

umowy przez Zamawiającego. 

11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 

12. Aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby firmy 

nie stanowi zmiany umowy wymagającej aneksu. 

 

§ 11 

Siła wyższa 

 

1. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie wydarzenie będące poza kontrolą Strony, 

występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające lub 

utrudniające wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Pod pojęciem siły wyższej 

Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, jak m.in. klęski żywiołowe, stan 

wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, nowe akty 

prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.  

2. W razie zaistnienia siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest 

do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej strony o zaistnieniu  

i przyczynach siły wyższej. Jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego 

wynikających umowy zostanie opóźniona z powodu zaistnienia siły wyższej, terminy realizacji 

ustalone w umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, za pisemną zgodą Stron. 

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich 

zobowiązań w ramach umowy z powodu zaistnienia siły wyższej. Niewykonanie zobowiązań 

przez Stronę dotkniętą działaniem siły wyższej zwalnia drugą stronę z jej wzajemnych 

zobowiązań. 
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§ 12 

Obowiązki informacyjne  

 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem 

skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencji 

skierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres. 

2.  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3.  Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

Podwykonawstwo  

 

1. Strony ustalają, ze zgodnie z treścią złożonej oferty, części umowy zamówienia obejmujące: 

……………………………….  Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców, których 

zaangażował do części wykonywanych dostaw, tak, jak za działania własne. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizowania przedmiotu umowy za pomocą 

Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 14 

Klauzula RODO 

 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami 

RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy 

zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.  
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4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku 

informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.  

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych  

w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

 

§ 15 

Sposób komunikacji  

 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan/ 

Pani………………………… - tel. ……………………….............. e - mail …......................  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy i upoważnioną do 

kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani…………………………  

tel. ……………………….............. e - mail …...................... . 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej umowy, 

przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na 

podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie mailem. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe  

 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy  

na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie 

adresu siedziby firmy w okresie obowiązywania umowy oraz związanych  

z niezakończonymi rozliczeniami i zobowiązaniami z niej wynikającymi – pod rygorem 

uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie. 

5. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień  Publicznych. 

6. Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

8. Stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie naruszać ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne, 

bezskuteczne lub brakujące postanowienie zastępuje się lub uzupełnia odpowiednim nowym 

postanowieniem, którego cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu 

postanowienia nieważnego, bezskutecznego lub brakującego. W razie konieczności zawarcia 

stosownego aneksu strony w dobrej wierze ustalą jego treść przy założeniu,  

że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.3 

 
3 nie dotyczy umowy w zawartej formie elektronicznej 
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10. Strony przyjmują, że umowa została zawarta w dniu złożenia na niej podpisu przez ostatnią 

ze Stron. 

11. Załącznikami stanowiącym integralną część umowy są:  

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz jednostek 

organizacyjnych realizujących niniejszą umowę 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz stacji paliw Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 – Ogólne Warunki Używania Kart flotowych Wykonawcy w zakresie,  

w jakim nie pozostają sprzeczne z postanowieniami umowy. W razie rozbieżności 

pierwszeństwo mają postanowienia umowy przed postanowieniami Ogólnych Warunków 

Używania Kart flotowych Wykonawcy.  

 

 

 

 

         ………………………………………….                                          …………………………………………….. 

             Zamawiający                           Wykonawca   

       

         

 

    data podpisania ………………………..                             data podpisania ……………………….. 
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Załącznik nr 2  

do Umowy nr ……………………… 

 

 

 

 

 

Wykaz pojazdów Zamawiającego 

oraz jednostek organizacyjnych  

 

 

Dział Transportu 

1. Audi A6 nr rej. DW 094RX 

2. Ford transit custom nr rej. DW 2F800 

3. Ford transit nr rej. DW 623VN 

4. Audi A6 nr rej. DW 7KN91 

5. Fiat ducato nr rej. DW 5MK08 

 

Ogród Botaniczny 

1. Renault Kangoo nr rej. DW 530CT 

2. Dacia Dokker nr rej. DW 287CE 

 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

1. Fiat doblo nr rej. DW 1JN47 

2. Dacia Dokker nr rej. DW 188VC 

 

 

Instytut Nauk Geologicznych 

1. Citroen jumpy nr rej. DW 974HJ 

 

 
 

 


